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Oppdragsdokument 2021 – Behov for avklaringer 
 

Gjennom oppdragsdokumentet (OD) for 2021 legges det opp til vesentlige endringer i ansvar og 
roller innen IKT-området i Helse Nord. Styret i Helse Nord behandlet i møte 28.april 2021 sak om 
«Roller og ansvar IKT» hvor utdyping og presisering av noen av kravene i OD var omtalt. I forkant av 
dette ble også tema behandlet på direktørmøte i Helse Nord 14.april. HN IKT mener det er gjort 
nyttige presiseringer knyttet til flere av kravene i OD 2021, men er av den oppfatning at det 
fremdeles gjenstår noen avklaringer for å sikre felles forståelse, god fremdrift og kvalitet i den videre 
prosessen. 

HN IKT mener det er behov for klargjøring av følgende krav i OD 2021:  

 

Oppdrag/krav 90  

Aktivt avviksmelde IKT-sikkerhetsbrudd, avvik fra NSMs tiltaksliste og styringssystem for 
informasjonssikkerhet, herunder om nødvendig til relevante tilsynsmyndigheter. NSMs 
grunnprinsipper med definert tiltaksliste, representerer et minimumsnivå og skal ligge til grunn for alt 
arbeid med IKT i Helse Nord. 

HN IKT tolker dette kravet slik at vi skal avviksmelde alle avvik tilknyttet styringssystemet for 
informasjonssikkerhet, og tiltaksliste fra NSM sine grunnprinsipper. Slik det er formulert krever det 
presiseringer for å kunne brukes av HN IKT og helseforetakene.  

Helse Nord IKT har gjennom målarkitektur for sikkerhet (grunnlaget for prosjekt helhetlig 
informasjonssikkerhet (HIS) 2016/17) og revisjon av HIS programmet 2019 pekt på de vesentligste 
avvikene knyttet til IKT sikkerhet. Lukking av disse avvikene skjer gjennom ulike prosjekter i Helse 
Nord. Fra HN IKTs side ønskes en avklaring på om vi kontinuerlig skal melde avvik knyttet til allerede 
avdekte svakheter.  

Helse Nord IKT gjennomfører egne sårbarhetsscanninger og har eksterne årlige revisjoner i form av 
penetrasjonstester. Sårbarheter, som også kan defineres som sikkerhetsbrudd varsles til respektive 
HF og internt i Helse Nord IKT i egne prosesser. Avvik knyttet til dette dokumenteres i egne prosesser 
og ikke gjennom avvikssystemet Docmap.  

Firma
Att. Helse Nord RHF
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Å melde IKT-sikkerhetsbrudd etter hvert som de avdekkes enten av HN IKT selv eller av brukerne er i 
utgangspunktet uproblematisk. HN IKT legger da til grunn at allerede identifiserte brudd jf. 
Riksrevisjonens rapport ikke skal meldes flere ganger gitt at de er identifisert og tiltak er nedfelt i 
handlingsplan for informasjonssikkerhet eller andre planverk. Skal kjente avvik kontinuerlig 
rapporteres til de er lukket vil det imidlertid kreve ressurser og kapasitet som har bedre alternativ 
anvendelse. Dette kravet må også vurderes i sammenheng med krav 104 hvor vi oppfatter at 
«portvaktfunksjonen» primært må gjelde for nye løsninger som ønskes innført i regionen. 

HN IKT har selv tatt initiativet til å benytte NSM sine grunnprinsipper som gode rettesnorer for 
arbeidet med informasjonssikkerhet. Vi er imidlertid usikker på om det er hensiktsmessig 
avviksmelde med utgangspunkt i grunnprinsippene, da dette en betydelig ambisjon og en svært 
krevende prosess å gjennomføre rent praktisk. Hvis man skal kunne oppnå denne effekten, bør 
kravene fra NSM sine tiltakslister først operasjonaliseres inn i styringssystemet, slik at man har en 
tydelig målbar ambisjon med disse. 

Rapportering av avvik på styringssystemet for informasjonssikkerhet i tillegg bør klargjøres i forhold 
til hva som ønskes rapportert på løpende basis og hva som er dekt gjennom de gjennomførte 
revisjoner med påfølgende tiltak.  

Slik oppdraget står nå, er det ønskelig med en tydeliggjøring rundt hvorvidt HN IKT skal forløpende 
melde avvik på kjente svakheter i målarkitekturen knyttet til informasjonssikkerhet og hvorvidt det 
skal bygges en kostnadskrevende struktur for å være i stand til å avviksmelde i forhold til NSM 
grunnprinsipper med tiltak? Et alternativ dersom det vurderes at dagens kunnskap om nå- 
situasjonsbilde ikke er tilfredsstillende kan være å gjennomføre en ny sikkerhetsrevisjon, tilsvarende 
den gjort i 2019, for å svare punkt 90 i OD 2021. 

 

Oppdrag/krav 95  

Innen utløpet av 2021, oppdatere nødvendige tjenesteavtaler, databehandleravtaler og andre avtaler 
som tydeliggjør ansvarsforholdene i tråd med tidligere bestillinger fra Helse Nord RHF samt med 
bestillinger i årets oppdragsdokument gjeldende Helse Nord IKTs tekniske og merkantile ansvar og 
oppgaver. 

Dette kravet må sees i sammenheng med øvrige endringer i oppgave og ansvarsforhold, og særlig 
krav 97 hvor helseforetakene bes om å overføre teknisk og merkantil forvaltning for samtlige 
applikasjoner og tjenester til HN IKT. Det er i dag et stort antall applikasjoner i de lokale porteføljene, 
og kartleggingen av disse vil måtte gjøres med hensyn på om det eksisterer gyldige kontrakter med 
underleverandører mv. 

En oppdatering av tjenesteavtalene kan slik HN IKT ser det ikke gjøres før en har gjennomgått 
porteføljen samt klargjort økonomiske og avtalemessige forhold til eksterne leverandører mv. HN IKT 
tror ikke det er realistisk at dette kan være ferdigstilt i 2021. Oppdatering av SLA og tjenesteavtaler 
som en følge av endret ansvar for infrastrukturen i Helse Nord kan imidlertid gjøres. Dette er omtalt 
under oppdrag 98 nedenfor. 

En rekke av sikkerhetsavvikene som er avdekket i Helse Nord er knyttet til porteføljen av lokale 
applikasjoner som ønskes overført til HN IKT. Før en kartlegging foreligger er det også vanskelig å 
vurdere hvilke kostnader som kreves både for investeringer og drift. Dette vil være sentralt når det 
skal tas stilling til om den fremtidige bruken av applikasjonene enten det skal skje regionalt eller 
lokalt. 

HN IKT ønsker at det gjøres en presisering hvor det fremgår at tjenesteavtaler knyttet til oppdrag 98 
ikke skal oppdateres i 2021. 
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Oppdrag/krav 97  

Overføre teknisk og merkantil forvaltning av IKT-systemer til Helse Nord IKT etter tilsvarende modell 
som for forvaltning av regionale kliniske systemer. Helseforetakene skal benytte Helse Nord IKT 
knyttet til lokale innføringer, utfasing og endring av system, rådgiving og prosjektledelse gjeldende 
IKT, innenfor avgrensingen gitt ovenfor. Styringskravet gjelder ikke medisinsk utstyr som er særskilt 
regulert i egne forskrifter. Sykehusforetakene, SANO og Helse Nord IKT skal i perioden 2021–2022 i 
fellesskap etablere en robust merkantil forvaltning i tråd med prinsipper beskrevet i 
oppdragsdokumentet 2021.   

HN IKT oppfatter dette som en omfattende endring i forhold til tidligere praksis. Kravet er i OD rettet 
til helseforetakene, men det er ikke eksplisitt gitt som oppgave til HN IKT. Krav 98 nedenfor er 
primært rettet mot infrastruktur, mens vi oppfatter at krav 97 retter seg mot den lokale 
applikasjonsporteføljen på foretaksnivå. Det bør komme klarere frem, og i forlengelsen av dette bør 
det: 

 Klargjøre at HN IKT skal forberede seg for å ta over ansvar og oppgaver i tråd med krav 97 i 
OD. Dette er viktig å få avklart raskt, da HN IKT ikke er dimensjonert for dette hverken på 
merkantil eller teknisk side. Det må også tas stilling til hvordan disse ressursene skal 
finansieres jf. merknad overfor rundt tjenesteavtalene.  

 HN IKT gis formelt i oppdrag å starte opp eget prosjekt for kartlegging av de applikasjoner 
som skal overføres, hvordan overføring av teknisk og merkantil forvaltning bør gjøres, og 
hvordan en fremtidsrettet merkantil- og teknisk forvaltning skal etableres. Dette må skje i 
nært samarbeid med helseforetakene. 

 Avklare og dimensjonere hvordan HN IKT skal ivareta rådgivning og prosjektledelse for alle 
IKT innføringer i Helse Nord. 

 Ansvaret HN IKT pålegges må også reflekteres i hvordan kontakten og forholdet til 
leverandørsiden skal håndteres. HN IKT er av den oppfatning at HN IKT bør være 
kontraktspart mot leverandørene, men med helseforetakene som premissgiver for 
bestemmelse av funksjonalitet. 

 

Oppdrag/krav 98  

Helse Nord IKT har ansvaret og oppgaven for leveranse av IKT infrastrukturtjenester til 
helseforetakene på følgende områder: IKT-drift, IKT produksjon, levering og innstallering av 
brukerutstyr, systemintegrasjon samt brukerstøtte og andre forvaltningsoppgaver som naturlig 
tilknyttes områdene nevnt ovenfor. Ytterligere tydeliggjøring vil fremkomme i styringssystem for 
informasjonssikkerhet.   

• Styringskravet gjelder ikke området medisinsk utstyr som er særskilt regulert i egne forskrifter. 
Oppdragsdokument 2021 Side 19  

• Innen utløpet av 1. kvartal avklare om det foreligger andre områder som setter særlige 
lov/forskriftskrav krav for utførelse av de IKToppgaver her nevnt, og behandle slike i forbindelse med 
klargjøring av drifts- og forvaltningsmodeller med Helse Nord IKT. 

HN IKT har allerede etablert prosjektet iFront for å håndtere dette oppdraget. Vår forståelse av 
oppdraget er at HN IKT skal overta et samlet ansvar for all infrastruktur i regionen med unntak av 
intern kabling mv på lokasjonene i Helse Nords bygningsmasse. I egen sak til direktørmøte 14.april 
ble dette presisert slik: 

• Nettverk og sikkerhet (Switcher, brannmur, VPN, nettforbindelse, WIFI, WAN o.l.) frem til 
nettverkspunkt i vegg. 

• Utskriftstjenester (Skanne, kopi, faks, print o.l.) 
• Arbeidsstasjoner (Datamaskiner, skjermer og tilbehør) 
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• Samhandling (Videokonferanse, Visuell samhandling) 
• Fasilitetstjenester (Datarom tjenester, kjøling, adgangskontroll o.l.) 

 

Vi oppfatter at dette også innebærer at eierskap til sluttbrukerutstyr som klienter mv. legges til HN 
IKT, og hvor det i SLA/tjeneste avtalene nedfelles pris for leie eller tilgang til det antall klienter et 
helseforetak ønsker å disponere. Vi vil for øvrig anmerke at krav 95 om oppdatering av 
tjenesteavtaler mv vil inngå her. 

For HN IKT er det avgjørende å få klarhet før sommeren i hva forventningene til vår organisasjon vil 
være fra 2022 spesielt hva sluttbrukerutstyr angår, siden det her må etableres dialog om behov/krav, 
forvaltningsmodell, avklares alternativer (leverandørstrategi, logistikk) og bygges opp kapasiteter.  

Vi ønsker at Helse Nord RHF bekrefter at HN IKT har lagt til grunn riktig forståelse av hva ansvaret for 
infrastrukturen innebærer.  

 

Oppdrag/krav 103  

Levere IKT-tjenester i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord RHF, eksempelvis regionale 
systemvalg/systemløsninger, arkitekturbeslutninger/føringer, føringer for infrastruktur, regionalt 
styringssystem for informasjonssikkerhet.   

For dette punktet ønsker HN IKT å klargjøre at «i tråd med virkemidler som besluttes av Helse Nord 
RHF» er synonymt med «i tråd med føringer som besluttes av Helse Nord RHF». Dette for å ha lik 
oppdragsforståelse og unngå misforståelser. Kravet er også nært knyttet til forståelsen av krav 104 
som er omtalt nedenfor. 

 

Oppdrag/krav 104 

På vegne av Helse Nord RHF, sikre at alle endringer i Helse Nords infrastruktur er i tråd med vedtatt 
styringssystem for informasjonssikkerhet, arkitekturprinsipper samt NSMs tiltaksliste 
(portvaktfunksjon) 

HN IKT oppfatter at intensjonen med dette kravet er at HN IKT skal opptre som en fagmyndighet i 
regionen for å sikre at hele foretaksgruppen inklusive HN IKT følger pålagte lover, forskrifter og 
interne retningslinjer mv som gjelder for IKT området. 

HN IKT har følgende kommentarer til portvaktfunksjonen: 

 

 Portvaktfunksjonen bør presiseres, og HN IKTs fullmakt til å utøve denne bør nedfelles i egen 
instruks el. 

 HN IKT tolker portvaktfunksjonen til bare å gjelde infrastruktur, mens vi oppfatterat krav 103 
kan inneholde en intensjon om å være portvakt for applikasjonene. Dette bør klargjøres. 

 I nåværende styringssystem er HN IKT pålagt å få godkjenning for alle endringer i 
infrastrukturen fra helseforetakene. HN IKT mener utformng av dette punktet vurderes , da 
det kan virke å være motsetning gjennom å ha portvaktsfunksjon ovenfor HF, samtidig som 
HF i siste innstans skal ha godkjenningsmyndighet. Dette bør reguleres/presiseres i nevnte 
innstruks. 

 

Oppsummering 

Skal HN IKT klare å gjennomføre kravene i OD 2021 er det viktig å få avklart de forhold som er omtalt 
overfor. Vi vil særlig fremheve behov for avklaring og presisering når det gjelder å: 
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 Avklare et hensiktsmessig regime for rapportering av avvik innenfor 
informasjonssikkerhetsområdet. 

 Stadfeste infrastrukturansvaret til HN IKT i tråd med vedlegg. 
 Formalisere oppdrag til HN IKT om å forberede prosjekt om fremtidig forvaltning av 

applikasjoner - herunder sikre finansering. 
 Inkludere applikasjonslaget i portvaktfunksjonen. 
 Etablere formelt grunnlag for HN IKTs portvaktfunksjon på vegne av Helse Nord RHF hvor 

ansvar og myndighet er avstemt. 
Endringene som OD 2021 medfører vil som nevnt være svært omfattende og ressurskrevende for HN 
IKT. Dette gjelder både i planlegging- og kartleggingsfasen vi nå er inne i, men også fremtidig 
forvaltning. Det haster derfor å få avklart hvordan arbeidet skal finansieres slik at nødvendige 
ressurser kan allokeres. 

 

Med vennlig hilsen 
 
 
Oddbjørn Schei 
Administrerende direktør 
Helse Nord IKT HF 
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